4





ПРОТОКОЛ № 13
	
От заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт

29 март 2016 г.


	Днес, 29 март 2016 г. от 13,30 часа се проведе заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт /Комисия по натовареност/ към ВСС, в състав: 

					 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
				  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛКА АТАНАСОВА

						ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
							         КАМЕН ИВАНОВ
							         МАРИЯ КУЗМАНОВА
							         МИЛКА ИТОВА
							         РУМЕН БОЕВ
							         РУМЕН ГЕОРГИЕВ
							         ЮЛИАНА КОЛЕВА
							         СОНЯ НАЙДЕНОВА


	Присъстват от администрацията на ВСС и експертни сътрудници към комисията: Красимира Василева - началник о-л „ЮОДКВСС”, Румен Митев – началник отдел „САОД,” Галина Хаджиева и Емилия Петкова –експерти в отдел „САОД”, д-я ИТСС”.
	На заседанието на комисията по т.1 присъстват и Валери Михайлов – директор дирекция „ИССС”, Мирослава Чирпъкова – началник отдел „ИООСВ” и Марин Кошутов – управител на „Смарт системс 2010” ЕООД.


	След разисквания по предварително обявения дневен ред и допълнително постъпили материали, 

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

	Включва към дневния ред за днешното заседание следните допълнителни точки: 
- Извлечение от протокол № 13/23.03.2016 г. от заседание на комисия „Международна дейност” към ВСС относно писмо от Петя Алипиева – мл. експерт, дирекция „Стратегическо развитие и програми”, Министерство на правосъдието относно актуализирана програма за мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе 20-22 април 2016 г, като точка 5 от дневния ред; 
	- Паметна записка от проведена среща на членове на ВСС с Председателите на Административни съдилища в РБългария /25-26 март, гр. Хасково/, като точка 6 от дневния ред. 
	- Доклад относно възможността за приложение разпоредбата на чл. 194 от ЗСВ в районните съдилища, изготвен съгласно решение на КАОСНОСВ по протокол №7/16.02.2016 г., т.2., като точка 7 от дневния ред.



 	ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

1. ОТНОСНО: Демонстрация на информационна система за регистриране и управление на информацията за натовареността на съдиите и съдилищата. Приемане на Инструкция за работа със системата.

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

	1.1. Предлага на Работната група с цел изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/ да предложи на ВСС да измени чл. 76, ал. 10 от същия както следва: „...първоначално определения съдия-докладчик, делото се завежда под нов номер...”
	1.2. Изпраща решението на Работната група с цел изменение и допълнение на Правилника за администрацията н съдилищата /ПАС/, за сведение.
1.3. Изпраща писмо до всички съдилища с указания, с оглед въвеждането в действие от 01.04.2016 г. на Правила за оценка натовареността на съдиите, съгласно направените уточнения в заседанието.



2. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 86-А/18.03.2016 г. от Административен съд-Силистра относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г. /вх.№ 11-11-208/23.03.2016 г./

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

2.1. Приема за сведение писмо изх.№ 86-А/18.03.2016 г. от Административен съд-Силистра относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г. /вх.№ 11-11-208/23.03.2016 г./.



3. ОТНОСНО: Писмо изх.№ 1353/23.03.2016 г.от Апелативен съд-Пловдив относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г. /вх.№ 11-04-141/24.03.2016 г./

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

3.1.  Приема за сведение писмо изх.№ 1353/23.03.2016 г.от Апелативен съд-Пловдив относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г. /вх.№ 11-04-141/24.03.2016 г./



	4. ОТНОСНО: Писмо изх. № 205/22.03.2016 г. от Административен съд-Добрич относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г. /вх.№ 11-11-215/24.03.2016 г./

	КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

	4.1. Приема за сведение писмо изх. № 205/22.03.2016 г. от Административен съд-Добрич относно Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г. /вх.№ 11-11-215/24.03.2016 г./



5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13/23.03.2016 г. от заседание на комисия „Международна дейност” към ВСС относно писмо от Петя Алипиева – мл.експерт, дирекция „Стратегическо развитие и програми”, Министерство на правосъдието относно актуализирана програма за мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе 20-22 април 2016 г

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

	5.1. Определя Калин Калпакчиев за представител на КАОСНОСВ за участие в срещите с мисията на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, 20-22 април 2016 г.
	5.2. Изпраща решението на Комисия „Международна дейност”, за сведение.



6. ОТНОСНО:  Паметна записка от проведена среща на членове на ВСС с Председателите на Административни съдилища в РБългария /25-26 март, гр. Хасково/. 

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

6.1. Приема за сведение паметна записка от проведена среща на членове на ВСС с Председателите на Административни съдилища в РБългария /25-26 март, гр. Хасково/. 



	7. ОТНОСНО: Доклад относно възможността за приложение разпоредбата на чл. 194 от ЗСВ в районните съдилища, изготвен съгласно решение на КАОСНОСВ по протокол №7/16.02.2016 г., т.2

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА 
НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
РЕШИ:

	7.1. Приема за сведение Доклад и Допълнение към доклада относно възможността за приложение разпоредбата на чл. 194 от ЗСВ в районните съдилища, изготвен съгласно решение на КАОСНОСВ по протокол №7/16.02.2016 г., т.2 и го изпраща на КПА.
	7.2. .Възлага на експертите в отдел „САОД” да изготвят необходимите справки във връзка с доклада, спрямо натовареността за 2015 г.




				ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
					 КАОСНОСВ:           /П/

								КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
















